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چکیده

در این مقاله به مقایسه ساختار اقتصادی ایران باا برخاا اک وراار ای
صنعتا عضا ساکمان تجارت جهانا ماپرداکیم .برای این منظار ،تاثیرر
شاخص اای مراارود در تجاارت بارنالملا بار پرانای ای ارتباا ا
بخش ای اقتصادی ورار ا را مطالعه نمادهایم .روش مارد اساتااده در
ایاان پاا،و ش ،تحلر ا اااراید داده– سااتانیه و اقتصادساانجا اسااد.
داده ای اصلا مارد نراک ایران را اک جایو داده– ساتانیه ساا 0831
مروز آمار ایران و داده ای اصلا مارد نراک ورار ای دیگر را اک جایاو
داده  -ستانیه آنها وه تاسط مروز آمار اتحادیه اروپا 4تهره شایه اساد،
تثمرن نمادهایام  .بار اساان نتاایژ پا،و ش ،ارتباا بارن بخاش اای
اقتصادی ورار ای صنعتا عضا ساکمان تجارت جهانا بررتر اک ایاران
 . 0اسااتادیار واااروه اقتصااااد دانراااتیه علاااار اقتصااادی و ادرای ،دانراااگاه ماکنااایران نایسااانیه مساا ا
sharify@umz.ac.ir
 . 2استادیار وروه اقتصاد دانرگاه ماکنیران m.ehsani@umz.ac.ir

 . 8وارشنان ارشی اقتصاد ،بانک اقتصاد ناین شعبه ساری morteza_p1365@yahoo.com
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اسد وه نران د نیه عیر تثیرر معنادار شرود در تجارت آکاد بر ارتبا
مران بخش ای اقتصادی این ورار اسد.
واژگاااک يلیااد  :تجااارت باارنالملاا  ،پراناای ای باارن بخرااا،

تحلر داده– ستانیه ،ورار ای صنعتا ،ایران

طبقهبند C210, C510, C670, F140, F410 :JEL

 .1مقدمه

نظریهپرداکان تاساعه ،یتاا اک وی،واا اای وراار ای درلاا تاساعه را اقتصااد تاک
محصالا آنها ماداننی وه معماالً برپایه منابع برعا شت ماوررد .ای ااایا ایان
نظریه ا ،دسدیابا به تاسعه یتپارچاه تماار بخاش اای تالرایی ایان وراار ا براان
ماشاد به اری وه تمار بخش اای اقتصاادی بتااننای در کنجراره تالرایی ،نراک اای
یتییگر را بر ر سااکنی .باه ایان ترتراد ،دساتهای اک نظریاه اا ،رشای متاااکن تماار
بخش ای تالریی اک ابتیای مرال تاسعه را پررنهاد ماوننی .دسته دیگر ام واه باه
دلر ومباد منابع تالریی ورار ای در لا تاساعه ،رشای ناامتااکن در مرالا اولراه
تاسعه را پررنهاد ماوننی ،بر این باورنی وه اجرای این سراسد در مرال بعیی سابد
تاسعه تمار بخش ای تالریی ماشاد.
2
0
اک سای دیگر ،ساکمان تجارت جهانا واه در ابتایای ساا  0991جاایگزین واات
شیه اساد 8محایودید اایا بارای وراار ای عضاا مارا م مااسااکد .اک جملاه ایان
محیودید ا وه برای استااده بررتر اک منامع تجارت آکاد برن ورار ا اعماا مااشااد،
اص عیر تبعرض و ممناعرد استااده اک محیودید ای وما بر واردات اسد .بناابراین،
انتظار مارود تا اجرای این تعهیات تاسط ورار ای عضاا ایان سااکمان واه در جهاد
امزایش بهرهوری منابع تالریی آنها اعما ماشاد ،رشی برش اک پرش صنایعا را مارا م
ساکد وه مزید نسبا دارنی.
این رشی ممتن اسد به عیر وسترش تمار بخش ای تالریی با یتییگر منجر شاد.
به بران دیگر ،اور چه با اجرای این سراسد ،تقااا برای تالریات بخش ای دارای مزیاد
1

). World Trade Organization (WTO
). General Agreement On Tariffs Trade (GATT
3
. Kenan .(1989).
2
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نسبا امزایش مایابی ،اما اک آنجا وه ممتن اساد نراک اای بخاش اای دارای مزیاد اک
بخش ای دیگر ،در بررتر مااارد اک ریاص صاادرات تاثمرن شااد ،ایان امار مااتاانای،
نا مسانا تاسعه بخش ای تالریی را در پا داشته باشی .با این لاا  ،ایان امتاان نراز
وجاد دارد تا در مرآینی تاسعه اقتصادی ،بخش ای ماقی مزید نسابا اولراه نراز امتاان
وسترش پریا وننی.
بنابراین ،به نظر ماا رسای عضااید وراار ا در سااکمان تجاارت جهاانا واه ماانع
محیودید صادرات به ورار ای عضا ماشاد ،با نظریه ای تاسعه در تعارض باشی چرا
وه تجارت جهانا با ی استااده بهرناه اک مناابع تالرایی و امازایش بهارهوری سابد
وسترش بخش ای تالریی دارای مزید نسبا ما شاد .در لالا وه نظریه ای تاساعه،
رشی مه جانبه بخش ای تالریی را ی اایا نظریه ای خاد اعالر ماوننی.
به این منظار ،در این پ،و ش ،ساختار اقتصادی ورار ا و تاثیرر شارود در تجاارت
برنالمل بر آن را مارد مطالعه قرار ماد رم .متاسط وکنا شاخص اای پرانای پررارن
و وش 0و پرانی پسرن و  2ل انترف این ورار ا وه مرزان ارتبا بخش اای تالرایی
با یتییگر را نران ماد ی ،به عناان عام تعررنوننیه ساختار اقتصادی ورار ا ،ماارد
تاجه قرار ماد رم .به این ترترد ،مقیار این شاخص اا در دوره ماارد مطالعاه را بارای
ایران با ورار ای صنعتا عضا ساکمان تجارت جهانا وه م تاسعه یامتهانای و ام در
تجارت آکاد مرارود دارنی ،مقایسه ماونرم .به منظار تعررن سهم تجارت برنالملا در
ساختار این ورار ا ،مرزان باک بادن اقتصاد و سهم واردات و صادرات ورار ا به ترتراد
در عراه و تقااای آنها به ماراه شااخص اای ارتباا ا و انایاکه وراار ا را مطالعاه
ماونرم.
این مقاله در شش بخش ساکماند ا شیه اسد بخاش آتاا را باه مطالعاه نظاری
اختصاص دادهایم .پرررنه پ،و ش ماااع بخش سار اسد .معرما می و روش بارآورد
آن ،مص چهارر آن را ترتر ماد ی .داده ا و نتاایژ تجرباا در مصا پانجم بررساا
ماشاد و در پایان ،جمعبنیی نتایژ به دسد آمیه پایان بخش این پ،و ش خاا ی باد.

). Total Forward Linkage (TFL
). Total Backward Linkage (TBL
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 .2مبانی نظر

بر اسان نظریات ارائه شایه ،آکادسااکی تجااری اک مجااری مختلاف ،سااختار اقتصاادی
ورار ا را تحد تثیرر قرار ماد ی .صادرات و واردات نخسترن مجرای ایان تاثیرر اساد.
در پاسخ به تقااای پیییآمیه در صادرات ،منابع ،عاام و روش اای تالرای باه صاارت
بهرنه مارد استااده قرار ورمته تا سطح تالریات به لحاظ وما و وراا با ومترین زینه
ممتن ارتقاا یابای .بار اساان نظار مارواسان ، 0939 0نااردان 2113 2و اریتساان،
اسمرتس و وارکییستا ، 2119 8آکادساکی تجاری اک نظر واردات نرز ماجد ماشاد تاا
نهاده ای واسطهای و واال ای با ورارد باالتر ،با زیناه تماار شایه ومتاری باه درون
اقتصاد راه یابنی وه به این ترترد ،م به لحاظ مقیاری و ام باه لحااظ ارکشاا ،پرانای
مران بخش ای اقتصادی را تحد تثیرر قرار ماد ی.
عالوه بر تباد واال و خیمات ،ورار ا در مرآینی تجارت به مبادله منآوری و سرمایه
نرز ماپرداکنی 4.با وسترش تجارت جهانا ،کمرنه الکر برای بهرهبرداری بررتر و آسانتار
اک منآوری ورار ای دیگر مرا م ماشاد .در نترجه بهوارورری روش ای ناین تالرای و
استااده اک منآوری ای جییای واه عمامااً اک ریاص واردات مانآوری انجاار مااشااد،
بهرهوری امزایش یامته و استااده بهرنه اک عاام تالری صارت ماپذیرد.
سرمایهوذاری مستقرم خارجا ،مجرای دیگار تاثیرر آکادسااکی تجااری بار سااختار
اقتصادی اسد .آکادساکی تجاری ،امتان و کمرنه ورود سرمایه ای خاارجا باه داخا را
امزایش داده و ماجبات شتاما شین مزید ا در ورار ای جذبوننیه سرمایه را مارا م
ماساکد .با تاجه به تخصص بااالی سارمایهواذاران خاارجا در امار تالرای و ماییرید،
ساختار اقتصادی ورار ای مرزبان تحد تثیرر قرار ماوررد.
با این لا  ،در خصاص چگانگا تثیرروذاری تجارت خارجا بار اقتصااد ،دو نظریاه
متضاد مرا یه ماشاد .براسان یتا اک این نظریه ا ،تجارت آکاد ماجد تقاید ساختار
اقتصادی و استحتار پرانی برن بخش ای اقتصادی با یتییگر ماشااد .امازون بار ایان،
بهرهورری اک ظرمرد ای بالقاه ر یک اک بخش ای اقتصاد در سایه تجاارت بارنالملا
ماتاانی ایرات مهما بر ساختار و تاسعه اقتصادی بخاش اای دیگار و در نترجاه ،وا
اقتصاد داشته باشی.
1

. Markusen
. Nordas
3
. Eriksson, Smeets & Warzynski
4
. Kuwamori & Okamoto .(2007).
2
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واماری 2111 0نران داد در پا آکادساکی تجاری ،اقتصاد نی با وسترش تقاااای
داخلا ،وسترش صادرات ،جانررنا واردات و وسترش تقااای واساطه مااجاه شای واه
این عاام  ،تثیرر بهسزایا بر رشی تالریات بخش صنعد و تغررار ااراید داده -ساتانیه
اقتصاد نی داشته اسد .نتایژ پ،و ش وی نران ماد ی واه پاس اک آکادسااکی ،ساهم
تقااای داخلا و صادرات امزایش یامد .این امر باه دلرا ورود نهااده اای واساطهای و
واال ای سرمایهای بهتر به ورار باده اسد وه ورود روش ای بهتر تالرای ،ااراید داده
– ستانیه را تحد تثیرر قرار داده اسد.
در مقاب  ،برخا اک اقتصاددانان معتقینی وه آکادساکی تجاری ،باعث وابستگا برراتر
ورار ای درلا تاسعه به ورار ای پرررمته ماشاد .ورار ای در لاا تاساعه باه
شیت به صادرات مااد خار و واال ای اولره و محصاالت وراورکی وابستهانی .درلالا وه
ورار ای پرررمته ،عمیتاً صادروننیه واال اای صانایع وارخاناهای و خایمات ساتنی.
دلر این تااوت به جایگاه صانعد و ورااورکی و ساطح مانآوری در ایان وراار ا بار
ماوردد تادارو . 0939 ،این امر ماجد ماشاد تاا مرازان تعاامالت بارن بخاش اای
اقتصادی ر ورار وا ش یامته و پرانی برن آنها تضعرف شاد.
اریتسان ،اسمرتس و وارکییستا  2119نرز بران ماوننی وه تجارت آکاد ماجاد
امزایش رقابد برن بنگاه ا ماشاد و بنگاه ایا واه دارای صارمه اای ناشاا اک مقراان
نرستنی ،اک صنعد خارج ماشانی .خارج شین بنگاه ا اک صنعد به معنا تضعرف بخاش
مربا ه اسد .در نترجه ،پرانی ای مران بخش مارد نظر باا بخاش اای دیگار اقتصااد،
تضعرف ماشاد .مچنرن ،یامته اای ابااکاده و پنایی 2119 2نراان مااد ای واه
باکبادن تجارت ایر مثبد قاب ماللظاهای بار ارتقاای بهارهوری بخاش اای صانعد و
وراورکی نیارد .تثیرر مثبد ولا آن بر اقتصاد به دلر ایر مثبد آن بار بخاش خایمات
اسد .در پ،و ش دیگری ،دراوان ،سرلایا و سالرم 2108 8نران دادنای واه بااک باادن
تجاری تثیرر معناداری بر وارایا تتنالاژیتا در اقتصاد برکی نیاشته اسد.

1.
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. Abizadeh & Pandey
3
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 .3پیشینه پژوهش

پ،و ش ای مراوانا در خصاص بررسا ساختار اقتصادی ورار ا انجارشیه وه به لحاظ
شاخص ای مارد استااده ا مراد دارنای .در پا،و ش اای قاییماتار نظرار چناری و
واتاناباه ، 0913 0پاترا و سااانتانار 0992 2و ساان  0999 8شاااخص ااایا مانناای
تحلر برن صنعد ،سه وجها ساکی ،4معرار ستانا مطلص ،1اارید رتباهای اساپررمن،
با استااده اک جیو ای داده-ستانیه مبنای مقایسه ساختار اقتصادی ورار ای مختلاف
قرار ورمته اسد .امزون براین ،شااخص  Gو انتروپاا ام باه عنااان معرار اای انتراار
6
معامالت وه با استااده اک جایو داده -ساتانیه محاسابه شایهانای ،در مطالعاه صااما
 0992مارد استااده قرار ورمته اسد.
اما در مطالعات جیییتر نظرر صاما  ، 0992دایزنبااخر و مان در لرناین، 0999 9
01
لاپز ،امارا و دیان 2111 3و لاپز ،امارا و دیان 2112 9و  ، 2113ولاان و لاا
 ، 2118ورم ، 2114 00لاان و اساتر امن ، 2116 02دایزنبااخر و رومارو، 2119 08
دیه و نرلسان 2113 04و آن ،ترینه و ینه 2119 01اک پرانای ای ارتباا ا پسارن و
پرررن جیو ای داده-ستانیه وه با روش ای مختلاف محاسابه شایهانای ،باه ماراه
09
تحلر داده ا استااده شیه اسد .با این لا  ،در مطالعات لامان 0991 06و وراروایاا
 2111م اک روش متقیمرن یعنا تحلر مران صنعد و ساه وجهاا سااکی و ام اک
روش متثخرین یعنا تحلر داده -ستانیه و پرانی ای پسارن و پررارن اساتااده شایه
اسد .اییین ،الپر و ارماان 2102 03ام باا اساتااده اک روش علاد و معلاالا و بایون
1.
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به وارورری ا العات آماری به بررسا ایر باکبادن تجاری بر رشای اقتصااد وراار ای در
لا تاسعه اقیار نمادهانی .امزون براین ،شاخص ای دیگری نراز باه ماراه پرانای ای
پسرن و پرررن در پ،و ش ای وراروایاا  ، 2111لاپز ،امارا و دیان  ، 2111لان و
استر امن  ، 2116دایزنباخر و رومرو  ، 2119دیه و نرلسان  2113و آن ،تریناه و
ینه  2119استااده شیه اسد .در مطالعات انجار شیه در ایران نظرر بازاکان  2114و
بانایا  0836و  0833م وه در د ه اخرر صارت ورمته اسد ،اک پرانای ای ارتباا ا
پسرن و پرررن جیو ای داده-ستانیه استااده شیه اسد.
در یک تقسرمبنیی دیگر ،پ،و ش ای انجارشیه در کمرنه مقایسه ساختار اقتصاادی
ورار ا به دو وروه مختلف قاب تقسرمانای .دساتهای اک مطالعاات انجاارشایه ،بررساا
ساختار تالری یک ورار خاص در ا دوره معارن را ماارد تاجاه قارار دادهانای .بارای
مثا  ،لاپز ،امارا و دیان  ، 2112لاپز ،امارا و دیان  ، 2111بازاکان  2114و آن،
ترینه و ینه  ، 2119ساختار تالری یک ورار را در دوره ای مختلف بررساا واردهانای.
در مقاب  ،چنری و واتانابه  ، 0913پاتر و سانتانار  ، 0992لاماان  ، 0991ساان
 ، 0999صاااما  ، 0992دایزنباااخر و لرنااین  ، 0999ولااان و لااا  ، 2118واارم
 ، 2114وراروایاا  ، 2111لاان و اساتر امن  ، 2116دایزنبااخر و رومارو ، 2119
دیه و نرلسان  2113و لاپز ،دیان و اماارا  2113سااختار اقتصاادی وراار ای
مختلف در یک سا و یا یک دوره معرن را با یتییگر مقایسه نمادهانی.
اک سای دیگر ،نقش تجاارت خاارجا در سااختار اقتصاادی وراار ا در تعایادی اک
پ،و ش ای انجار شیه مارد تاجه قرار ورمته اسد .به ار مثا  ،ولاان و لاا 2118
سهم صادرات اک عراه و را در مقایسه وراار ا ماارد اساتااده قارار داده اساد .وارم
 2114در تحلر داده ا بهمنظار مقایسه ساختار اقتصادی ژاپن و ورهجناابا در ساا
 ،2111اک شاخص ای وابستگا خارجا ،متاسط نسبد صادرات به ساتانیه وا  ،ساهم
صادرات اک تقااای نهایا ،اارید واردات و درجاه وابساتگا باه واردات اساتااده وارده
اسد .با این لا  ،اور چه مطالعاتا در کمرنه نقش الحاق ایران به ساکمان تجارت جهانا
بر واردات واال ای واسطهای عزیزن،اد ،تاری و سرینارانا  ، 0891صاادرات بارق ایاران
لطاعلاپار ،ناروکی ،آشانا و متااران  ، 0833اشاتغا و ارکش امازوده ایجادشایه در
بخش اای اقتصاادی مهارآرا و برخاارداری  ، 0836درآمای ملاا ،مصار خصاصاا،
ساارمایهوااذاری ،صااادرات ناتااا و اررناتااا مجاااور لساارنا  ، 0831ساااختار واردات
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رنجبر ،ربا و خاشاخالق  ، 0831سادآوری صنایع اشار کاده و نصاررکاد ، 0834
تقااای واردات صامتا ،جالیا و صادقا  0838و صنعد مااالد وراار  0899ماارد
بررسا قرار ورمته اسد ،ولا پ،و راا در خصااص بررساا تاثیرر تجاارت بار سااختار
اقتصادی ورار ا مرا یه نریه اسد.
 .4مدل و روش برآورد آک

بهمنظار مطالعاه سااختار اقتصاادی وراار ا باا یتاییگر ،در ایان پا،و ش اک متاساط
پرانی ای ارتبا ا پسرن و پرررن برن بخش ای اقتصاادی اساتااده مااونارم .پرانای
پسرن اک رابطه اساسا می ای داده -ستانیه ل انترف محاسبه ماشاد.

0
وه در آن Q ،ستانیه و بخش ای تالریی I ،ماتریس یته A ،ماتریس ااراید منااF ،
بردار خالص تقااای نهایا برای تالریات بخش اای اقتصاادی و  Cمعتاان مااتریس
ل انترف اسد.
جمع ستانا معتان مااتریس ل انتراف ،ایارات مساتقرم و اررمساتقرم ار والای
تقااای نهایا پیییآمیه برای تالریات بخش ای اقتصادی بار تالرایات وراار را نراان
ماد ی رابطه  . 2بخش ایا وه ارتبا بررتری با بخش ای تالریی دارنی TBLj ،آنها
بررتر اسد.
Q  (I - A)-1  F  Q  C  F

2

n

TBL j   cij
i 1

 TBLjشاخص پرانی پسرن و بخش  jو  cijعناصار مااتریس  Cو  nتعایاد بخاش اای
تالریی ورار را نران ماد ی.
به منظار مقایسه تمار بخاش اای اقتصاادی وراار ا باا یتاییگر اک مراانگرن ایان
شاخص برای بخاش اای مختلاف اقتصاادی اساتااده مااونارم .اک آنجاا واه تقاااا اک
بخش ای اقتصادی صر نظر اک مرزان تحرک آمرینا آنها صارت ماوررد ،بهمنظاار در
نظر ورمتن ا مرد بخش ا در اقتصاد ورار ،اک مراانگرن وکناا آنهاا واه نخساترن باار
تاسط زاری 0991 0پررنهاد شیه اسد ،استااده ماونرم .به ایان ترتراد ،مراانگرن
وکنا شاخص پرانی پسرن و تقااای نهایا برای تالریات بخش ا را وه مرزان تقااای
. Hazari

1
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نهایا وکن آنها را ترتر ماد ی ،به عناان معرار تحارک آمریناا معالراد اای تالرای،
استااده ماونرم.
8

TBLi  Fi
n

F

i

n

TBL  
i 1

i 1

 TBLمرانگرن وکنا شاخص پرانی پسرن و ورار اسد.
پرانی دیگر مارد استااده ،پرانی پرررن و اسد وه اک رابطه اساسا واش محاسابه
ماشاد.
4
Q'  V  (I - B)-1  V  G
'  Qترانهاده  ،Qبردار ستانیه و بخش ا V ،باردار ساطری نهااده اولراه تالرای ،شاام
مجماع ارکش امزوده B ،ماتریس اراید منا مای واش و  Gمعتاان مااتریس واش
اسد.
جمع سطری معتان ماتریس وش ،به عناان پرانی پرررن و ماارد اساتااده قارار
ماوررد .این شاخص امتانات تالریی پیییآمیه در ایر یک والی استااده اک عاام اولراه
تالری را نران ماد ی .بخش ایا وه اک پرانی پرررن بررتری برخاردارنی ،ار والای اک
عاام اولره تالری آنها ،کمرنه تالرایات برراتری را باه صاارت مساتقرم و اررمساتقرم
مرا م ما ساکد .به این ترترد ،باا اساتااده اک مای واش ،شااخص پرانای پررارن وا
بخش ا به صارت کیر در ماآیی:
n

TFLi   gij

1

j 1

 TFLiشاخص پرانی پرررن و بخش  iو  gijعناصر ماتریس  Gرا نران ماد ی.
برای درنظر ورمتن ا مرد بخش ا در محاسابه پرانای پررارن اقتصااد وراار ا ،اک
مرانگرن وکنا این شاخص ا وه تاسط ازاری  0991پررانهاد شایه اساد ،اساتااده
ماونرم:
6

TFL j  V j
n

j

V

n

TFL  
j 1

j 1

 TFLمرانگرن وکنا شاخص پرانی پرررن و  ،متاسط کمرنه مرا مشایه باه وسارله
ر والی اک عاام اولره تالری در اقتصاد را نران ماد ی.
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به منظار بررسا تثیرر تجاارت بار متغرر اای  TBLو  ،TFLاک مای اقتصادسانجا
استااده ماونرم .برای این وار ،اک شاخص ای مختلف نراند نایه ا مراد تجاارت در
ورار ا وه اک روابط  9تا  9محاسبه مااشااد ،باه عنااان متغرر اای تااارحا مای ،
استااده ماونرم.
M
S
X
XS 
D
MX
OPE 
S

9

MS 

3
9

 MSسهم واردات در عراه و  M ،واردات و و  Sعراه و باده وه با  ،Dتقااای و
برابر اسد X .صادرات و  XS ،سهم صاادرات در تقاااای وا و  OPEدرجاه بااکبادن
اقتصاد را نران ماد ی.
مچنرن ،نسابد نهااده اای واساطهای بخاش اا باه مجمااع نهااده وا اقتصااد
واه ساهم نهااده اای واسااطهای تاثمرن شایه باه وسارله اقتصاااد باه وا نهااده ااای
مصر شایه در مرآینای تالرای را نراان مااد ای ،یتاا دیگار اک متغرر اای تااارحا
می اسد .این نسبد واه باه سااختار اقتصااد بار مااواردد ،باه عنااان متغرار دیگار
مستق می مارد تاجه قرار ماوررد.
n

01

n

 Q

ij

j 1 i 1
n

j

Q

INTER 

j 1

 INTERنسبد نهاده واسطهای بخش ا به نهاده و اقتصاد و  Qijمصر تالریات بخاش
 iدر بخش  jرا نران ماد ی.
سرانجار ،مجماع ستانیه و بخش ای اقتصادی ورار ا را به عناان شاخص انایاکه
اقتصاد مارد تاجه قرار ماد رم .به این ترترد ،ایان شااخص یتاا دیگار اک متغرر اای
تاارحا می را ترتر ماد ی.
00
وه  TPمجماع ستانیه و بخش ای اقتصاد اسد.

n

TP   Q j
j 1
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در پایان ،به منظار تعررن سهم عاام مختلف در تعررن ساختار اقتصاادی وراار ا،
شت خطا روابط 02و  08را برآورد ماونرم.
02
)TBL  f ( MS , XS , OPE, INTER, TP
08
)TFL  g ( MS , XS , OPE, INTER, TP
 .5دادهها و نتایج تجربی

 .1.5معرفی منابع دادهها

ا العات مارد نرااک ایان پا،و ش شاام دو بخاش اساد بخاش داخلاا را اک جایو
داده-ستانیه ساا  0831مرواز آماار ایاران  0831تاثمرن واردهایام .جایو بخاش
در بخش باا مارض تتنالااژی بخاش باا اساتااده اک جایاو مصار و عرااه ،سااخته
شیه اساد .باه منظاار مراابهد جایاو داخلاا باا جایاو خاارجا ،باا بقاهبنایی
واردات برلسااد ماارآورده ااا ،واردات ورااار در سااا  0831را بااه صااارت یااک سااتان
در انتهای نالره دور یبد وردهایم.
بخااش خااارجا ایاان ا العااات شااام جاایو ااای داده-سااتانیه ورااار ای
صاانعتا منتخااد عضااا ساااکمان تجااارت جهااانا اسااد وااه مگااا اک مروااز آمااار
اتحادیااه اروپااا تهرااه شاایه اسااد .باارای مقایسااه اناایاکه اقتصاااد ا بااا یتااییگر ،ناار
برابااری ارک ورااار ای مااارد مطالعااه بااا دالر آمریتااا در سااا  2110را برلسااد دالر
محاساابه وااردهایاام .ایاان ناار برابااری ارک اک بانااک مرواازی جمه ااری اسااالما ایااران
تهره شیه اسد.

 .2.5نتایج تجربی

مرااانگرن وکنااا پراناای پساارن واا ورااار ا را بااا اسااتااده اک رابطااه  8محاساابه
وااردهایاام .بااا تاجااه بااه مقااادیر ایاان شاااخص وااه در جاایو  0و نمااادار  0نرااان
دادهایاام ،پراناای پساارن وکنااا و ا تمااار ورااار ای مااارد مطالعااه اک ایااران بررااتر
اسد .به این ترترد ،ر والی وااالیا واه در ایان وراار ا تالرای مااشااد ،باه دلرا
ارتبااا بررااتر بخااش ااای اقتصااادی ایاان ورااار ا بااا یتااییگر ،تحاارک بررااتری در
اقتصاد آنها ایجاد ماونی.
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نمودار  .1پیوند پسین وزنی يل يشورها
مثخذ :یامته ای پ،و ش.

نمودار  .2پیوند پیشین وزنی يل يشورها
مثخذ :یامته ای پ،و ش.

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 105 /

مچنرن ،مرانگرن وکنا پرانی پرررن وا وراار ای ماارد مطالعاه را اک رابطاه 6
محاسبهوردهایم جیو  . 0براسان این محاسبات ،پرانی پررارن وا تماار وراار ای
مارد مطالعه م اک ایران بررتر اسد .به بران دیگر ،ر والای عااما اولراه تالرایی در
ورار ای مارد مطالعه ،به دلر ارتبا بررتر بخش اای اقتصاادی باا یتاییگر ،کمرناه
تالریات بررتری در این ورار ا مرا م ماساکد.
بهمنظار ریرهیابا در خصاص بزروتر بادن پرانی ای پرررن و پسرن ایان وراار ا
اک ایران ،جیو  ،0سهم واردات در عراه و را با استااده اک رابطاه  ،9نراان مااد ای.
این سهم ،ا مرد واردات در تثمرن نراک ای ورار ا را مرخص ماونی .ماان اار واه
در نمادار  8نران دادهایم ،مقیار این نسبد بارای ایاران اک تماار وراار ا باه اساتثنای
آمریتا و ژاپن ومتر اسد .واچتتر بادن این سهم در ژاپن و آمریتاا ،ماان اار واه در
نمادار  9مرا یه ماشاد ،به دلر بزروتر بادن لجم تالریات داخلا ایان وراار ا در
مقایسه با ورار ای دیگر مارد مطالعه اسد به اری وه بهرام لجم باالی واردات این
ورار ا اک نقا دیگر دنرا ،به دلر بزرگبادن لجم تالرایات داخلاا ،ساهم واردات در
عراه واالی آنها اک ورار ای دیگر ومتر اسد.
جیو  0مچنرن ،سهم صادرات در تقااای وا را واه باا اساتااده اک رابطاه  3باه
دسد آمیه اسد ،نران ماا د ای .ایان نسابد ا مراد تقاااای خارجراان در تقاااای
ورار ا را مرخص ماونی .بر اسان محاسبات انجار شایه ،ساهم صاادرات در تقاااای
ورار ما ،عالوه بر آمریتا و ژاپن اک مقیار یادشیه در تقااای ورار ای پرتغا و اساپانرا
م بررتر اسد نمادار  . 4در اینجا نرز ماننی سهم واردات در عراه ورار ا ،به دلر
بسرار بزرگ بادن تقااای داخلا آمریتا و ژاپن در مقایسه با وراار ای دیگار ،صاادرات
سهم ناچرزی در تقااای و این ورار ا دارد.
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نمودار  .3سهم واردات در عرضه ياالها و خدمات يشورها
مثخذ :یامته ای پ،و ش.

نمودار  .4سهم صادرات در تقاضا برا ياالها و خدماتيشورها
مثخذ :یامته ای پ،و ش.
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جیو  ،0یتا دیگر اک شاخص ای مرتبط با تجارت برنالمل را نران ماد ی .ایان
شاخص درجه باکبادن اقتصاد اسد وه با استااده اک رابطاه  ،9محاسابه شایه اساد .باه
دلر برابر مرضوردن عراه و در مطالعات داده-ستانیه باا تقاااای وا  ،مقایار ایان
شاخص وه با مجماع سهم واردات در عراه و و سهم صادرات در تقاااای وا برابار
اسد ،نراند نیه سهم تجارت برنالملا در اقتصااد ورار اساد .براساان محاسابات
انجارشیه وه در نمادار  ،1نمایش دادهایم ،مقیار این شاخص در ایران اک تمار ورار ای
مارد مطالعه ،به استثنای آمریتاا و ژاپان واه باه دلرا بازرگ باادن اقتصااد ،تجاارت
برنالمل سهم انیوا در عراه و تقااای آنها دارد ،ومتر اسد.
جیو  ،0نسبد نهاده ای واسطهای بخش ا به مجماع ستانیه و ایان وراار ا را
وه با استااده اک رابطه  ،01محاسبه وردهایم ،نران ماد ی .این شاخص سهم نهاده اای
واسطه در تالری ناخالص ورار ا را وه به ناباه خااد مااتاانای یتاا اک عااما ارتباا
بخش ای اقتصاد داخلا با یتییگر باشی ،نران ماد ی .براسان نتایژ محاسبات ،مقایار
این نسبد برای ایران اک تمار ورار ای مارد مطالعه ،ومتار اساد نماادار  . 4یتاا اک
عل این پیییه ،وابستگا بررتر اقتصاد ورار ای مارد مطالعه به مااد اولره و واسطهای
داخلا در مقاب مااد وارداتا اسد .با این لا  ،با تاجه به سهم ناچرز واردات در عرااه
محصاالت در ایران ،به نظر ما رسی وه بخراا اک ایان پییایه باه دلرا ساهم نااد در
تالریات ورار ما باشی وه اک زینه واسطهای ناچرزی معماالً  8درصی برخاردار اسد.
جدول  .1شاخصها ساختار اقتصاد و مشاريت در تجارت بینالملل (میلیوک دالر آمریکا)
يشورها

TBL

TFL

MS

XS

OPE

INTER

TP

0/99
2/89
2/10

0/91
0/38
0/94

1/09
1/16
1/28

1/06
1/11
1/03

1/88
1/00
1/40

1/49
1/41
1/43

4968633
03036121
469918/6

اسپانرا

2/80

2/16

1/06

1/01

1/26

1/10

0140669

ایرلنی

2/89

2/28

1/81

1/88

1/68

1/11

294632/6

بل،یک

2/19

2/83

1/29

1/29

1/29

1/16

699199/9

پرتقا

دانمارک

2/04
0/96

2/19

1/09

1/01

1/29

1/12

293812/6

ژاپن

0/94

0/91

1/11

1/16

1/00

1/43

9630330

آلمان
آمریتا
اتریش

0/92

1/20

1/21

1/42

1/43

899801
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يشورها
سائی
مرانسه

منالنی
وانادا
وره جنابا
نروژ
لنی
متاسط
ورار ا
ایران

TBL

TFL

MS

XS

OPE

INTER

TP

2/01

2/10

1/06

1/21

1/86

1/11

192263/8

2/11
2/16
2/81
0/92
2/23

0/93
0/98
2/22
0/31
2/09

1/06
1/09
1/01
1/09
1/23

1/03
1/21
1/01
1/22
1/21

1/84
1/89
1/80
1/89
1/18

1/49
1/43
1/11
1/46
1/14

828918/0
0631984
0890813
914339/8
932928/4

1/18

2901966

1/89

0293310

2/14

1/08

1/08

2/09

0/49

1/09

1/03

1/81

0/30

0/13

1/02

1/02

1/24

مثخذ :یامته ای پ،و ش.

0/92

1/26

نمودار  .5درجه باز بودک اقتصاد
مثخذ :یامته ای پ،و ش.

1/43

8236434
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نمودار  .0سهم نهاده واسطه در نهاده يل يشورها
مثخذ :یامته ای پ،و ش.

نمودار .7اندازه اقتصاد يشورها
مثخذ :یامته ای پ،و ش.
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انیاکه اقتصاد ورار ا ،آخرین شاخصا اسد وه در ایان پا،و ش ماارد تاجاه قارار
دادهایم جیو  . 0این شاخص ،انیاکه ستانیه ناخالص ورار ا را به دالر آمریتا در سا
 2110نران ماد ی .براسان این شاخص ،ایاالت متحیه آمریتا با ماصله بسرار کیادی اک
ورار ای دیگر قرار دارد .پس اک آن ،ژاپن با ماصاله قابا ماللظاهای در رده دور قارار
دارد .ارکش تالریات و ورار ما در برن  06ورار صنعتا جهان در رتباه راتم قارار
دارد وه اک متاسط ارکش تالریات و این ورار ا ومتر اسد نمادار . 9
در پایان نتایژ برآورد رابطه  ،02درخصاص عاام مؤیر بر پرانی پسارن اقتصااد ا را
بررسا مانمایرم XS ،MS .و  OPEسه شاخص درجه باک بادن اقتصادنی .شااخص MS
بررترین ارید مبستگا را با متغرر وابسته  TBLدارد .امزون براین ،ایان شااخص باا
استااده اک نمادار پراونش 0یک رابطه صعادی قاب ترخرص را نراان مااد ای واه باا
مبانا نظری ساکوار اسد .اک ایانرو ،شااخص  MSرا باه عنااان نماینایه متغرار درجاه
باکبادن اقتصاد در می رورسران وارد ماونرم .با ایان لاا  ،متغرر اای  XSو  OPEرا
م به عناان شاخص درجه باکبادن اقتصاد در سناریا ای  8و  4استااده ماونرم.
متغرر ساختار اقتصادی ( )INTERبا متغرار وابساته ،اارید مبساتگا  1/66دارد.
نمادار پراونش آن یک مسرر صعادی خطا را نران ماد ای .اارید مبساتگا ،TP
متغرر انیاکه اقتصاد با متغرر وابسته  1/08باده ،ولا نمادار پراونش آن تقریباً امقا اسد
وه ارتبا جزئا آن با متغرر وابسته را نران ما د ی .به این ترترد ،رابطه  02به صارت
کیر تصریح ماشاد:
TBLi  0  1OPENNESS i   2 INTERi  3 TPi   i

متغرر اااای  MS ،XSو  OPEپااارا واااه نرااااند نااایه درجاااه بااااک باااادن
اقتصادنی ) (OPENNESSدر سنایا ای مختلف اساتااده واردهایام واه خالصاه نتاایژ
برآورد ا را در جیو  ،2ارائه نمادهایم.
با تاجه به نتایژ جیو  ،2سناریای  2ساکوارترین نترجه را با نظریه ارایه مااد ای.
در این سناریا ،ارید  MSدر سطح  00درصی معنادار اسد .بنابراین ،درجاه بااک باادن
اقتصاد بر  TBLایر مثبد و معنادار دارد.

. Scattered Diagram

1
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جدول  .2نتایج برآورد عوامل مؤثر بر شاخص پیوند پسین يشورها
4

1

-1/19
-0/28

-1/63
-0/40

1/16
0/03

1/18
1/38

1/08
1/09

سناریا
8

-1/1
-0/89

2

0

1/99
0/9
P=1/00

1/38
0/88

-1/14
-1/99

1/16
1/28
1/1
1/14

8/93
01/14

4/32
4/18

1/11111112
8/63

1/11111183
2/36

1/11111112
8/11

2/23

2/09

2/8

2/26

2/86
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MS

OPE

1/11111129
8/99

1/92

C

XS

1/11111118
8/92

1/91

اراید و
شاخص ا

1/98

1/94

1/96

INTER
TP
R2
DW

به این ترترد ،قیرت تحرک آمرینا تقااای نهایا ورار ا ،تاابع عااما سااختاری،
شاخص ای تجاری و انیاکه اقتصاد ای مارد بررساا بااده اساد .براساان یامتاه اای
پ،و ش ،عام ساختاری بررترین تثیرر را در این خصاص داشاته اساد .ساهم تجاارت
برنالمل در عراه ورار ا ،عام دیگر مؤیر بر تحرک آمرینا تقاااای نهاایا وراار ا
در اقتصاد آنها باده و در نهاید ،لجم و بزروا اقتصاد اور چاه در مقایساه باا دو عاما
دیگر اک ارید بسرار ومتری برخاردار اسد ،ولا به دلر مقیار ارکشا و نامحیود بادن
دامنه تغرررات آن در می  ،تثیرر مثبد و معنادار قابا ماللظاهای بار تحارک آمریناا
تقااای نهایا ورار ای عضا داشته اسد.
در تصریح رابطه  08م اک سه شاخص درجاه بااکبادن اقتصااد ،شااخص  MSو XS
اراید مبستگا باالیا با متغرر وابسته  TFLدارنی .متغرر ساختار اقتصادی ()INTER
ارید مبستگا  1/99با متغرر وابسته دارد .نماادار پاراونش ایان متغرار یاک مسارر
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صعادی خطا را نران ماد ی .ارید مبستگا متغرر انایاکه اقتصااد ( )TPباا متغرار
وابسته  -1/44اسد ،ولا نمادار پراونش آن تقریباً امقا اسد وه اک ارتبا جزئا آن باا
متغرر وابسته لتاید دارد .به این ترترد ،رابطه  08به صارت کیر تصریح ماشاد:
TFLi   0  1OPENNESS i   2 INTERi   3 TPi  i
جدول  .3نتایج برآورد عوامل مؤثر بر شاخص پیوند پیشین يشورها
سناریا
1

-1/24
- 0/98

4/10
03/22

1/91
2/60

4

-1/29
-0/90

-1/14
- 1/18

4/64
01/12

8

-1/26
- 0/33
P=1/13

1/24
0/38
P=1/19

4/44
01/96

1/1111111113
1/8
2/69

2/16

مثخذ :یامته ای پ،و ش.

1/80
0/69
P=1/00

-1/24
- 0/60

C

1/22
0/20

MS

XS
OPE

1/111111118
0/19
P=1/08

1/96

2

0

اراید و
شاخص ا

1/96

8/90
49/03

4/42
08/1

1/111111112
1/39

1/11111118
0/80

TP

1/91

1/96

R2

2/44

2/90

INTER

DW

جاایو  ،8نتااایژ باارآورد ایاان معادلااه بااا تاجااه بااه متغرر ااای  MS ،XSو OPE

شاخص ای درجه باکبادن اقتصاد را در قالد سنایا ای مختلف نران ماد ی .باا تاجاه
به نتایژ ،سناریای  8با نظریه ای مرتبط ساکوارتر اسد .در این سناریا ،اارید  XSدر
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سطح  9درصی معناادار اساد .بناابراین ،درجاه بااکبادن اقتصااد بار  TFLایار مثباد و
معناداری دارد.
بر اسان نتایژ این می  ،سهم مااد اولره و واسطهای داخلا مصر شیه در نهاده و
ورار ا ،اک مهم ترین عاام تعررن وننیه پرانی پرررن اسد .سهم صاادرات در تقاااای
ورار ا ،عام دیگر مؤیر در این کمرنه اسد وه نراند نیه سهم تجارت بارنالملا در
اقتصاد ورار ا محساب ماشاد و در نهاید ،لجم و بزروا اقتصاد ا م بهرام ا مرد
ناچرز ظا ری آن ،ماتاانی تثیرر معنادار و قاب ماللظهای در این خصاص داشته باشی.
 .0نتیجهگیر

پرانی ای پرررن و پسرن ورار ای پرررمته عضا ساکمان تجاارت جهاانا واه در ایان
پ،و ش مارد بررسا قرار ورمتهانی ،به مقیار کیادی تابع سهم واال ای واساطه و نهاایا
داخلا در زینه تالریات آنها باده اسد .انیاکه اقتصاد ورار ا م تثیرر معناادار مثبتاا
بر این پرانی ا داشته اسد .با این لا  ،به دلر ما رد این متغرر در مای  ،ایان عاما
ماتاانی در مقایسه با عاام دیگر ،ایرات قاب ماللظهای داشته باشی .ساهم تجاارت در
اقتصاد این ورار ا م ایر مثبتا بر پرانی ای پرررن و پسرن آنها نران ماد ی.
متاسط تحرک آمرینا تقااای نهایا ورار ما اک ورار ای مارد مطالعه ومتر اسد.
این امر به دلر عاام مؤیر بر پرانی پسرن این ورار اسد .اک مهامتارین ایان عااما ،
سهم نهاده ای واسطه داخلا در زینه تالرایات وراار ا بااده واه باه دلرا تروراد
تالریات ورار ما ،مقیار این سهم اک تمار وراار ای ماارد مطالعاه ومتار اساد .ساهم
واردات در عراه ،عام دیگر پایرنتر بادن تحرکآمرینا تقاااای نهاایا وراار ماا در
مقایسه با ورار ای مارد مطالعه اسد .اورچه ورار ما به لحاظ این شاخص در مقایسه
با آمریتا و ژاپن در مرتبه باالتری قرار دارد ،بسرار بزروتر بادن اقتصاد این دو وراار باه
مراه عاام دیگر مؤیر ب ر این شااخص سابد شایه اساد واه قایرت تحارک آمریناا
تقااای نهایا ورار ما در مقایسه با تمار ورار ای مارد مطالعه در واعرد پایرنتاری
قرار وررد.
متاسط کمرنهساکی بخش ای اقتصادی در تالریات تمار ورار ای مارد مطالعاه اک
ایران بررتر باده اسد .بخش کیادی اک این واعرد به دلر عااملا ماننای ساهم برراتر
مااد اولره و واسطهای داخلا در نهاده و و لجم و بزروا اقتصااد آنهاا در مقایساه باا
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ورار ما باده وه باعث کمرنهساکی بررتر عاام اولره تالری این ورار ا شیه اسد .تنها
عام متااوت با عاام مؤیر در شاخص تحرکآمرینا ،ساهم صاادرات در تقاااای ایان
ورار اسد.
در پایان و در یک جمعبنیی ولا ،ساختار اقتصادی تمار وراار ای صانعتا ماارد
مطالعه ،اک ایران منسجم تر اسد .دلر این امر به تثمرن سهم بررتر مااد اولره و واساطه
لاص اک بخش ای اقتصادی داخ در نهاده ای و این ورار ا بار مااواردد .بازرگ
بادن اقتصاد آنها م عام دیگر مؤیر در این کمرنه اسد .این عاام باعث شیه اسد تاا
مرارود در تجارت آکاد م تثیرر مثبتا بر انسجار بخش اای اقتصاادی ایان وراار ا
داشته باشی.
 .7منابع

 اشر کاده ،سریلمری راا و نصررکاد ،مهران . 0834 .تثیرر جهانا شین و الحاق به
بر سادآوری صنایع .مجله تحقرقات اقتصادی ،شماره  ،34صص .01-0

WTO

 بانایا ،علا اصغر جلادار ممقانا ،محمی و محققا ،مجتبا  . 0836 .شناسایا بخش ای
ولریی بر مبنای رویترد ای سنتا و ناین ار اای تقاااا و عرااه اقتصااد .مصالنامه
پ،و ش ای اقتصادی ،شماره  ،0صص.26-0

 بانایا ،علا اصغر مؤمنا ،مرشاد و محققا ،مجتبا . 0833 .تحلر ای ساختاری بخاش
چهارر در اقتصاد ایران .مصلنامه پ،و ش ای اقتصادی .دوره  ،9شماره  ،8صص .000-31

 تادارو ،مایت  . 0832 .تاسعه اقتصادی در جهان سار .ترجمه .االمعلا مرجادی .تهاران،
انترارات وا سار ،چاپ او .

 رنجبر ،مایان ربا ،سریوما و خاشاخالق ،رلمان . 0831 .تثیرر آکادساکی تجاری
بر الگای تخصرص واردات ورار .مصلنامه پ،و ش ای اقتصادی ایران ،دوره  ،3شماره ،23
صص .89-01

 صامتا ،مجری جالیا ،سریعبیالمجری و صادقا ،کینالعابیین . 0838 .آیار جهانا شاین
بر الگای تقااای واردات ایران  . 0883-0830مصلنامه پا،و ش اای اقتصاادی ،شاماره
 ،02صص.06-00

 صنایعا ،علا و آذربایجانا ،وریم . 0899 .تثیرر الحاق ایران به ساکمان تجارت جهانا بار
صنعد ماالد .ساکمان مییرید صنعتا اصاهان ،اصاهان.
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 الحاق ایران به ساکمان. 0891 . سریمحمیراا، و سرینارانا... متحا، صمی تاری،اد، عزیزن
و ش ای، مصلنامه پ.سرمایهای ایران-تجارت جهانا و ایر آن بر واردات واال ای واسطهای
.088-99  صص،8  شماره،0  دوره،رشی و تاسعه اقتصادی

 بررساا. 0833 . ماریم، ملرحاه و ذبرحاا، روحاله آشانا، محمیراا ناروکی، لطاعلاپار
، مصلنامه میلسااکی اقتصاادی.تثیرر الحاق به ساکمان تجارت جهانا بر صادرات برق ایران
.212-099 صص،8  شماره،8 دوره

 برآورد ایرات والن الحاق ایران به ساکمان تجارت جهاانا. 0831 . مرشری، مجاور لسرنا
 دوره،و رانامه باکرواانا، پ. CGE با استااده اک یک الگای تعاد عماما قابا محاسابه
.89-0 صص،89  شماره،01

 بررسا آیار واا ش تعرماه اک ریاص الحااق. 0836 . سجاد، محسن و برخارداری، مهرآرا
 و بر بخش اای اقتصاادی در قالاد مای تعااد عمااما قابا محاسابهWTO ایران به
.094-090 صص،31  شماره، مجله تحقرقات اقتصادی. CGE/AGE
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